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Litet bättre än 

väntat i kv3     

 

Rensat för en nedskrivning av goodwill på 40 miljoner kronor var 

Consiliums rörelseresultat i kv3/2019 något bättre än väntat. 

Samtidigt är kostnaderna för verksamhet under avveckling (Safety 

& Engineering) fortsatt höga. Riktkursen på 65 kronor per aktie i 

vårt Bas-scenario förblir oförändrad. 

Consilium säljer egenutvecklade och inköpta produkter 

och system som skyddar liv, materiella värden och 

miljön. Bolaget har två affärsområden: Marine & Safety 

samt Safety Engineering, där det förstnämnda står för 95 

procent av omsättningen. Verksamheten är nischad mot 

högkvalitetssegmentet av marknaden med mottot ”When 

Safety matters”. Försäljningen är global med tyngdpunkt på två regioner; Europa 

och Asien, med Amerika som det tredje största området. Vartannat större fartyg i 

världen har någon av Consiliums produkter ombord.  En positiv signal är att 

nybeställningar av handelsfartyg har ökat hittills under 2019. Förutom till fartyg 

levererar bolaget till tåg, tunnelbana, offshoreriggar, solkraftverk, u-båtar med 

mera. Bolaget  fokuserar på säkerhetsprodukter, medan övriga produkt-områden 

med en årsomsättning på cirka 250 miljoner kronor håller på att fasas ut.  

Koncernens rörelsresultat på minus 2 miljoner kronor i kvartal 3/2019 motsvarar 38 

miljoner kronor efter återläggning av 40 miljoner kronor i goodwillbedskrivningar. 

Det innebär att vi höjer helårsprognosen för EBIT helrået 2019 med elva miljoner 

kronor justerat för goodwillnedskrviningen (som inte var väntad). Verksamheter 

under avveckling förlorade 17 miljoner kronor under kv3/2019 och vi räknar med 

minus 13 miljoner kronor här under kv4/2019.  Orderingången för januari-oktober 

2019 översteg fjolårets nivå med 17 procent.  

Vi höjer vårt helårsestimat för koncernens intäkter från 1605 till 1650 miljoner 

kronor. Vår riktkurs i Bas-scenariot blir oförändrat 65 kronor/aktie. Vi höjer dock 

känsligheten till +/-5 procent i intäkter under prognosperioden. Det gör att 

riktkursintervallet ökar till 37-86 kronor (tidigare 51-80 kronor/aktie).  

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

              

MSEK 2016 2017 2018 2019P 2020P 2021P 

Totala intäkter 1 504 1 432  1 420 1650 1 733 1802 

Rörelseresultat 151 124   83 122 170 177 

Årets resultat   72 20 - 31 -18      88 95 

Resultat per aktie, kr 5,03 1,33 Neg. Neg. 6,37 6,88 

P/E-tal 18,9 43,7 n.m. n.m. 6,9 6,3 

Eget Kapital (EK) 447 442     171     220 307 402 

Källa: Consilum (utfall) och Carlsquare (prognoser). EK exklusive hybridobligationslån.  
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Datum: 2 december 2019 

Analytiker: Bertil Nilsson, Carlsquare 

 

  

Företagsnamn: CONSILIUM AB 

Lista: NASDAQ OMX SMALL CAP 

Vd: Ove Hansson 

Styrelseordförande: Carl Rosenblad 

Marknadsvärde: 511 MSEK 

Senast: 43,7 SEK 

Kort om Consilium: Koncernen säljer produkter och system som 

skyddar liv, materiella värden och miljön. 

Geografiskt genererades 48 procent av 

intäkterna i Europa, 37 procent i Asien, 13 

procent i Amerika och 2 procent från övriga 

världen under de nio första månaderna 

2019. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Consilium levererar högkvalitativa 

säkerhetsprodukter inom nischområden där 

bolaget har upp emot 50 procent 

världsmarknadsandel.  

 

Bolaget har breddat sin försäljning mot 

landtransportfordon, fastigheter, solkraftverk 

mm- segment som uppvisat en god tillväxt 

de senaste åren. Likaså brukar bolaget få 

större leveranser mot kryssningsfartyg 

jämfört med bulkfartyg. 

   
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Företaget har fortfarande en viss exponering 

mot offshore-industrin, där efterfrågan som 

styrs av oljepriset har varit relativt svag de 

senaste åren.  En del av bolagets pågående 

omstruktureringen består i att helt eller 

delvis lämna detta segment. 

 

Ett annat viktigt kundsegment är 

handelsfartyg där nyproduktionstakten har 

minskat kraftigt de senaste åren. Detta 

segment har nu kommit i balans igen. 

 

 

 

  
  

Värdering: Bear 

37 kr 

Bas 

65 kr 

Bull 

86 kr 

    
    

 Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd Ove Hansson har arbetat inom Consilium-koncernen 

i 25 år och varit dess VD de 19 senaste åren. Hans 

ägande i bolaget ökar incitamenten att agera i 

aktieägarnas intresse. 

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Familjen Rosenblad är dominerande huvudägare i 

bolaget sedan decennier med 53 procent av 

aktiekapitalet och 72 procent av rösterna. Det innebär 

stabilitet och ägarengagemang men också att mindre 

aktieägare måste lita på Rosenblads kompetens och 

välvilja. 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Den räntebärande nettoskulden uppgick till 1 064 miljoner 

kronor per 30 september 2019 (inklusive 200 miljoner 

kronor i hybridobligationslån som bolaget redovisar som 

eget kapital till följd av en evig löptid). Under de nio första 

månaderna 2019 tog finansnettot 33 procent av 

rörelseresultatet efter återlagda goodwillavskrivningar i 

anspråk. 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

Finansiella ställning. 

Potential  

 

En ökad omsättning och en god orderingång gör att 

bolaget bör kunna förbättra sin lönsamhet och därmed 

värdet på aktien. Efterfrågan på viktiga landbaserade 

segmenten fortsätter att vara god och olönsamma delar 

inom Off-Shore-segmentet ska avyttras.  

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Företagets kundbas är delvis kopplad till ökad 

världshandel (främst sjötransporter). Exponeringen mot 

olja & gassektorn bedöms ha varit cirka 25 procent, 

men elimineras nästan helt när Engineering & 

Automationsdelen säljs. Bolaget har en stark 

marknadsposition inom flertalet av bolagets segment, 

vilket minskar den operativa risken- liksom en stor 

eftermarknad. 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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Utvecklingen januari-oktober 2019 
Consilium säljer produkter och system som skyddar liv, materiella värden och 

miljön. Bolaget säljer både egenutvecklade produkter och externa varumärken. 

Inriktningen är nischer inom säkerhet, vilket ger en god möjlighet att inte behöva 

konkurrera särskilt mycket på priset. Efter beslutet att fokusera på 

säkerhetsprodukter kommer 95 procent av omsättningen de senaste tolv 

månaderna från affärsområde Marine & Safety och endast 5 procent från 

affärsområde Safety & Engineering. Inom det förstnämnda fokuserar bolaget på 

produkter och system för detektion av rök, värme, gas, flammor och oljedimma. 

Inom Safety & Engineering är kvarvarande fokus produkter och system för 

släckning av bränder med vatten, skum och gas. Inriktningen är nu att Consilium 

ska minska sitt nuvarande ägande om 70 procent i division Safety & Engineering 

ned till en minoritetsandel.  Det minskade ägandet inkluderar då 

Engineering/Automationsdelen, där den stora exponeringen mot offshore och 

oljepriset återfinns. 

Geografiskt genererades under de nio första månaderna 2019 cirka 48 procent av 

koncernens intäkter i Europa (därav14 procent i Sverige). Näst största region med 

37 procent av intäkterna var Asien, medan 13 procent av intäkterna kom från 

Amerika och 2 procent från övriga delar av världen. Det mesta av 

tillväxtmöjligheterna för koncernens del återfinns i Asien. 

Efterfrågan fortsätter att vara god inom segment som kryssningsfartyg, militära 

fartyg, tåg och tunnelbana, liksom till sjukhus och större industribyggnader. En 

mindre vändning till det bättre vad gäller beställningar av nya handelsfartyg har 

också noterats. Olje- och gaskundsegmentet inklusive offshore har visat en svag 

efterfrågan under flera år. Nu verkar dock aktiviteten bland kunderna  ha ökat för 

första gången på mycket länge. 

Koncernens beslut att fokusera verksamheten till lönsamma säkerhetsprodukter 

innebar att dotterbolag och produkter med en total årsomsättning på cirka 250 

miljoner kronor kommer att avyttras, men där Consilium kommer att kvarstå som 

en minoritetsägare. 
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Omsättning per affärsområde kv 4/2018-kv3/2019 (exklusive verksamheter under avyttring) 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter. 

 

Affärsområdet Marine & Safety har över åren flyttat en allt större andel av sin 

omsättning från den marina nybyggnationsmarknaden till eftermarknaden. Nu 

utgör eftermarknaden omkring 50 procent av nettoomsättningen. De första nio 

månaderna 2019 bjöd dock på et trendbrott tillbaka mot tidigare strukturer i och 

med att nybyggnadssegmentet växte med 38 procent.  Över tid gör dock den 

höga andelen eftermarknad koncernen mindre konjunkturberoende, eftersom 

antalet nybyggda fartyg är starkt avhängigt av världskonjunkturen, liksom hur 

mycket som har producerats tidigare. Eftermarknaden är värd mer än 

nybyggnations-marknaden över ett fartygs livstid. Detta då ett handelsfartyg 

normalt har en livslängd på omkring 25 år och ett kryssningsfartyg på 35 år. 

Consilium. Försäljning per marknadssegment kv 4/2018-kv3 2019: 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter. 

 

  

Marine & Safety , 1551,3 MSEK Safety Engineering, 76,6 MSEK

Nybyggnation, 766,1 MSEK Eftermarknad, 803,9 MSEK Entreprenaduppdrag, 57,9 MSEK
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Orderingången klart bättre hittills i år 
För bedömningen av framtida omsättningsnivå för Consilium kan koncernens 

försäljning delas in i tre olika delar med olika förutsättningar; 

Inom fartygsdelen och speciellt handelsfartyg har bolaget en mycket hög 

marknadsandel på brandlarm och kan knappast växa så mycket mer. Under ett 

par års tid har det byggts väsentligt färre handelsfartyg än normalt på grund av 

tidigare överproduktion som skapade ett överutbud. Nu har detta 

marknadssegment nått balans igen. Beställningarna av kryssningsfartyg har ökat 

sedan tidigare där mycket sådana fartyg planeras att byggas de närmaste åren. 

Det finns en stor potential vad gäller landbaserade kundsegment för Consiliums 

del. Inte minst gäller det tåg och tunnelbanesidan, där kraven på 

säkerhetsutrustning ökar. 

Vi uppskattar att Consiliums indirekta exponering mot oljepriset sett till kundbasen 

är omkring 20 procent. Det finns knappast någon långsiktig tillväxt på energisidan 

för Consiliums del i Europa och Nordamerika. Det finns det däremot i Asien där 

energibehovet ökar över tid. Detta är kopplat till den ekonomiska- och 

befolkningstillväxten i regionen. 

Sedan 2010 har år med högre omsättning än orderingång för Consilium-koncernen 

följts av svag eller negativ tillväxt. År med högre orderingång än nettoomsättning 

har följts av år med kraftig omsättningstillväxt. Det har i stor utsträckning handlat 

om uppdämda investeringsbehov hos kunderna.  

Världskonjunkturen har börjat att mattas av när vi nu nått slutet av året 2019. 

Efterfrågan på Consiliums produkter följer dock delvis ett annat mönster där 

förändring i oljepriset och nybeställningar av handelstonnage är ett par faktorer 

som styr. Här är den förstnämnda faktorn något negativ i takt med sämre 

konjunktur, medan den andra är positiv vilket också drivs av ett tidigare uppehåll i 

nyproduktion av tonnage. 

Ett starkare andra halvår 2017 och speciellt det tredje kvartalet gjorde att 

orderingången växte med tio procent på helåret 2017 jämfört med 2016. Under 

fjärde kvartalet 2018 ökade koncernens orderingång med 3 procent, vilket gav en 

tillväxt på 2 procent för helåret 2018. 

Siffrorna i grafen överst på nästa sida avser den tidigare koncernstrukturen 

inklusive delar som nu ska avvecklas till och med år 2016. Det innebär att 

orderingångssiffrorna är cirka 20 procent lägre än tidigare från och med 2017. Den 

starka starten i januari 2019 var anmärkningsvärd (+55 procent jämfört med 

januari 2018!). För januari-juli 2019 hade ökningstakten minskat till dryga 15 

procent, men ökade igen till +17 procent under perioden januari-oktober 2019 

jämfört med motsvarande period 2018. Orderstocken uppgick till 596 miljoner 

kronor per 31 oktober 2019, jämfört med 589 miljoner kronor tre månader tidigare.  
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Utveckling av Consiliums orderingång jämfört med omsättningen helår 2010-31 oktober 2019 

Källa: Bolagets finansiella rapporter. 

För närvarande pågår handelsförhandlingar mellan USA och Kina som är viktiga 

inte bara för Consiliums del, utan även för hela världsekonomin, liksom 

kursutvecklingen på världens börser. De mycket stora handelsflödena mellan Kina 

och USA har nu till delar börjat beläggas med tullar. Detta är just nu en bricka i de 

pågående förhandlingarna från USAs sida, men kommer givetvis att hämma 

handeln om de blir bestående. Antalet beställningar från rederierna till varven av 

nya fartyg globalt halverades ungefärligen mellan 2015 och 2017, beroende på en 

tidigare överproduktion. Hittills under 2019 har beställningar av nytt tonnage åter 

ökat från historiskt låga nivåer. 

Resultatutveckling  
Det första halvåret 2017 blev förvånansvärt bra på intäktssidan för Consilium, 

medan däremot resultatet var en klar besvikelse. Denna utveckling fortsatte under 

tredje kvartalet på intäktssidan, medan rörelseresultatet trycktes ned ännu ett 

snäpp. Detta berodde på det strukturprogram med besparingar som 

företagsledningen genomförde under andra halvåret 2017. Fjärde kvartalet 2017 

bjöd på ett mycket bra rörelseresultat för det största affärsområdet, Marine & 

Safety, på knappt 36 miljoner kronor. Samtidigt förlorade det andra affärsområdet 

Safety & Engineering nästan 24 miljoner kronor på rörelseresultatnivå under 

samma period.  

Under 2018 fortsatte Marine & Safety att ligga ganska stabilt på 

rörelseresultatnivåer mellan 33 och 46 miljoner kronor per kvartal. Den största 

förändringen stod dock Safety & Engineering som från och med tredje kvartalet 

2018 har lyckats vända tidiga röda siffror till svarta dito. Den utvecklingen har 

fortsatt under första halvåret 2019, medan det under tredje kvartalet 2019 åter 

blev en mindre förlust för Safety & Engineering. I likhet med samma kvartal året 

innan belastades samtidigt tredje kvartalet 2019 av en större nedskrivning av 

goodwill hänförlig till dotterbolag inom offshoresegmentet på minus 40 miljoner 

kronor jämfört med minus 50 miljoner kronor året innan.  
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Som synes av nedanstående diagram utgörs koncernens rörelseresultat av det 

som Marine & Safety levererar minus koncerngemensamma poster som uppgått till 

cirka minus 6 miljoner kronor per kvartal hittills under 2019. 

Detta visar resultatbilden för kvarvarande verksamheter. Under de nio första 

månaderna 2019 redovisade Consilium en förlust på 47 miljoner kronor hänförlig 

till verksamheter under avyttring (i huvudsak hänförligt till enheter som tidigare 

tillhörde affärsområde Safety & Engineering). För helåret 2019 har vi 

prognosticerat att denna ackumulerade förlust kommer att öka till 60 miljoner 

kronor. 

Rörelseresultat per affärsområdes och kvartal kv1 2016-kv3 2019: 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter. 

 

Värdering 
Vi värderar Consilium utifrån diskonterade kassaflöden. Koncernen har reducerat 

sina löpande kostnader i kvarvarande struktur med 40 miljoner kronor per år. Vi 

uppskattar minoritetsandelen i resultatet till 15 procent framöver.  

Vi justerar även för koncernens nettoskuld per 30 september 2019 där vi adderat 

hybridobligationen på 200 miljoner kronor till den totala nettoskulden. 

Framöver räknar vi med litet bättre marginaler på produktförsäljningen till följd av 

att mindre lågmarginalförsäljning av system med externa leverantörer på dessa 

och även till följd av det en något lägre kapitalbindning. 

Vi höjer vår omsättningsprognos för helåret 2019 från 1605 till 1650 miljoner 

kronor. Samtidigt sänker vi helårsprognosen för rörelseresultatet från 151 till 122 

miljoner kronor 2019. Rensat för nedskrivning av goodwill på 40 miljoner kronor är 

det 11 miljoner kronor bättre än efter uppdateringen som vi gjorde den 29 augusti. 

Vi räknar med att 10 procent av omsättningsökningen slår igenom i form av ett 

bättre rörelseresultat under helåren 2020 och 2021. Givet dessa förutsättningar 

hamnar vi på en rörelsemarginal på 9,8 procent för båda dessa år. 
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Vi använder en diskonteringsränta på 7,9 procent, härlett som en mix av 12 

procent avkastningskrav på eget kapital (32 procent andel börsvärde i förhållande 

till börsvärde med ökning av den räntebärande nettoskulden) samt sex procent 

antagen låneränta. Bolaget har tidigare tagit upp lån via hybridobligationer till 6 

procent ränta. Detta obligationslån på 200 miljoner kronor har redovisningsmässigt 

tillgodoräknas bokfört eget kapital, vilket ger koncernen ökade möjligheter att 

investera framöver. 

Värderingsmodellen är känslig för antaganden om bolagets långsiktiga lönsamhet. 

I vårt basscenario hamnar vi på ett DCF-värde om 65 kronor per Consilium-aktie 

(samma som tidigare). I Bear-scenariot där vi räknar med 95  procent av Bas-

scenariots intäkter blir det motiverade DCF-värdet till 37 kronor per aktie (tidigare 

51 kronor). På motsvarande sätt stiger DCF-värdet till 86 kronor per aktie (tidigare 

80 kronor) i vårt Bull-scenario där vi antar att intäkterna ökar till 105 procent av 

Bas-scenariots nivå för perioden kv 4/2019 till kv4/2021. Vi har antagit en 

långsiktigt rörelsemarginalantaganade från år 2022 om 8,5 procent, för att inte 

evighetskapitalisera en högkonjunkturvinstnivå.   

Givet att vårt basscenario är det bästa estimatet för aktiens värde ser vi en 50 

procentig kurspotential i Consilium-aktien från nuvarande nivåer. Det kan jämföras 

med 38 procent kurspotential i samband med vårt senaste uppdateringstillfälle den 

29 augusti 2019.   

 

DCF-värdering Consilium, Bas-scenario 

            

  
     Kv4     

2019P 
      2020P       2021P        2022P    Slutvärde 

Omsättning 422 1 733 1 802      1 838   

Rörelseresultat 44 170            177         156   

Rörelsemarginal      10,5% 9,8% 9,8% 8,5%   

Skatt -9 -31 -33 -32   

Investeringar och rörelsekapitalförändring, netto -4 -16 -17 0   

Fria kassaflöden beaktat  16 123 127 124 2 129 

Diskonterade kassaflöden 16 118 113 102 1 619 

Summa diskonterade kassaflöden 1 967         

Avgår nettoskuld -1 067         

Summa värde eget kapital 899         

Hänförligt till moderbolaget 765         

Antal aktier (miljoner) 11,7         

Riktkurs (kronor) 65         

Källa: Carlsquare 
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DCF-värdering, tre scenarion 

        

  BEAR BAS BULL 

Wacc       7,9% 7,9% 7,9% 

CAGR, 2018 – 2022p 5,3% 6,7% 8,0% 

Tillväxt, evighetsvärde 1,5% 2,0% 2,5% 

Rörelsevärde (EV), mkr 1587 1967 2274 

Nettoskuld 30 september 2019, mkr -1067 -1067 -1067 

Aktievärde (85%), mkr        432                         765                                                                     1002 

Antal aktier efter utspädning, milj.        11,7       11,7       11,7 

Värde per aktie, SEK          37 65 86 

        

Implicit EV/EBIT, 2020P        1,0x 1,1x 1,3x 

Implicit EV/EBITDA, 2020P 10,1x 11,6x 12,4x 

Källa: Carlsquare 
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Disclaimer 

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen 

ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som 

helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare 

sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 

information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till 

värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med 

risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation 

för framtida avkastning. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

Analytikern Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

